
Filiado à

Boletim

OU AVANÇA NA 
NEGOCIAÇÃO OU GREVE!

ANO I - Número LVII - 21 de Fevereiro 2018

H
oje é dia de manifestação em 
Defesa da Petros. No Rio, a 
concentração será às 12h30 

no EDISEN, seguida de passeata até o 
EDISE. Precisamos nos unir e pressio-
nar a Petrobrás para que ela assuma 
sua responsabilidade e pague o que 
deve ao Plano Petros do Sistema Pe-
trobrás (PPSP). Vamos lotar a porta do 
Edifício Senado e mostrar nossa força 
e indignação. 

A proposta atual de equacionamen-

to prevê que mais de R$ 28 bilhões de 
“déficit” serão divididos por participan-
tes, assistidos e ativos e as patrocinado-
ras do PPSP no prazo de 18 anos, com 
descontos extras a partir do dia 10 de 
março. O valor das contribuições ex-
traordinárias é inviável para todos e 
grande parte desse déficit técnico é de 
responsabilidade exclusiva da Petro-
brás e da BR Distribuidora.

O Conselho Fiscal da Petros vem re-
comendando há 14 anos a rejeição das 

contas apresentadas pela Fundação. 
Nos últimos quatro anos essa rejeição 
tem sido unânime, mas o Conselho 
Deliberativo sempre aprovou essas 
contas com os votos dos nomeados 
pelos governos para a direção da Pe-
tros. Estas mesmas diretorias tem sis-
tematicamente deixado de cobrar as 
diversas dívidas da Petrobrás e da BR 
Distribuidora com o Plano. Essa conta 
não pode ficar nas costas dos trabalha-
dores e trabalhadoras!

ATO HOJE EM DEFESA DA PETROS 
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RIO: MILITARIZAÇÃO PODE AGRAVAR A VIOLÊNCIA
O 

decreto que instituiu a inter-
venção militar no Rio de Janei-
ro, já denunciado por especia-

listas do setor como inconstitucional, 
atinge gravemente a já combalida de-
mocracia no Estado. Com data de vali-
dade prevista até dezembro, ela impõe 
o aparato policial para o controle social 
em um Rio e Janeiro à beira do caos. Os 
defensores do Estado mínimo contradi-
toriamente defendem a ampliação da 
opressão do Estado. Documento divul-
gado pelo Ministério do Exército afirma 
que “todas as operações em comunidades 
a partir de hoje serão consideradas como 
área de território hostil e estará respalda-
da pelo ministério da defesa toda reação...”

Segundo a coluna Esplanada do jor-
nal O Dia (19/2), “A caserna vê a iniciati-
va como preparação das tropas para um 
eventual cenário de convulsões sociais 
em capitais com a iminente prisão do ex-
-presidente Lula”

A intervenção, aprovada pelo Con-
gresso nesta segunda, tira o tema da 
reforma previdenciária do foco da 
opinião pública. O governo chegou a 
anunciar que não conseguiu os votos 
necessários. As mobilizações realiza-
das desde a divulgação da proposta de 
Temer para a previdência, nas ruas e 
nas redes, garantiram que o projeto 
fosse arquivado. Mas ele será reapre-
sentado no Congresso no próximo ano, 
o que mostra que os trabalhadores pre-
cisam se manter mobilizados.

SHOW DE HORRORES - Na repressão 
aos trabalhadores, em especial os mais 
pobres e negros, os abusos serão justi-
ficados em nome da ordem. O coman-
dante do Exército, general Vilas Boas, 
disse nesta segunda (19) ser necessário 
dar aos militares “garantia para agir sem 
o risco de surgir uma nova Comissão da 
Verdade” no futuro. O mandato de segu-
rança coletivo dará legalidade a buscas 
em vários locais sem endereço definido. 

A intervenção cria um show midi-

Manifestação no Rio de Janeiro dia 19 de fevereiro

ático para justificar o aumento da re-
pressão em nome de um aumento da 
violência cotidiana. Porém, as ações 
conjuntas realizadas por aqui com 
militares não mostraram resultado 
esperado. Como bem lembra nota di-
vulgada pela Faferj, “os investimentos 
em militarização superam os inves-
timentos em políticas sociais. A ocu-
pação da Maré custou 1,7 milhões de 
reais por dia perdurando por 14 meses 
envolvendo 2500 militares, tanques 
de guerra, helicópteros, viaturas, sem 
apresentar resultados efetivos tanto 
para as comunidades quanto para o 
país. Em contrapartida nos últimos 6 
anos só foram investidos apenas 300 
milhões de reais em políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento so-
cial. Apesar de todo esse aporte finan-
ceiro investido na intervenção militar 
na Maré podemos observar que essa 
ação foi totalmente ineficaz, pois lá as 
facções criminosas ainda lutam pelo 
controle da região oprimindo os traba-
lhadores e trabalhadoras que lá vivem”.

ENTRE AMIGOS - Oficializando ainda 
mais a militarização da política, o re-
cém criado Ministério da Segurança vai 
controlar também a pasta dos Direitos 
Humanos, que perde o status de minis-
tério e volta a ser Secretaria. O ministro 
é ninguém menos que o ex- advogado 
do PMDB, de Cunha e do próprio Te-

mer, Gustavo Vale Rocha, atualmente 
Subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa 
Civil. Segundo reportagem de O Glo-
bo de 2017, Gustavo fez muitos lobies 
para conseguir ser ministro da Justiça 
e tentou também a Advocacia Geral da 
União. E compõe o Conselho Nacional 
do Ministério Público desde 2015, na 
vaga indicada pela Câmara dos Deputa-
dos. Com a ajuda de Eduardo Cunha.

“O exército é uma tropa trei-
nada para matar e atuar em tem-
pos de guerra. As favelas nunca 
declararam guerra a ninguém. 
A favela nunca foi e nem jamais 
será uma área hostil. Somos com-
postos de homens e mulheres tra-
balhadoras que com muita garra e 
dignidade lutam pelo pão de cada 
dia. Somos a força de trabalho que 
move a cidade e o país. A ocupa-
ção de uma parcela das comuni-
dades por marginais ocorre jus-
tamente pela ausência do estado 
em políticas públicas que possam 
garantir o desenvolvimento de 
nossas favelas.” (Trecho da nota 
divulgada nesta terça, dia 20)

A opinião da 
Federação de Favelas 

do Rio de Janeiro
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N
o dia 1º de março, quinta-
-feira, a partir de 17h, 
será realizada na sede do 

Sindipetro-RJ a segunda reunião 
do Grupo de Trabalho (GT) de 
Combate às Opressões. A pauta 
deste encontro é a organização 
do Sindipetro-RJ para o 8 de mar-
ço – Dia Internacional da Mulher, 
a Greve Mundial das Mulheres, 
o boletim especial para o 8M e a 
produção de um vídeo.

Também serão discutidos os 

encaminhamentos e retorno de 
tarefas definidas na 1ª reunião 
realizada no dia 25 de janeiro que 
foram os seguintes: o uso do Co-
necte para Combate às Opressões, 
geração de material contra assé-
dio/discriminação na Petrobrás, 
elaboração de uma cartilha sobre 
assedio LGBT e criar canal de de-
núncia do Sindipetro-RJ sobre as-
sédios e opressões na Petrobrás. 
Ainda será exibido um vídeo so-
bre o 8M e a luta das mulheres.

COMBATENDO AS 
OPRESSÕES: REUNIÃO 
DIA 1O DE MARÇO, ÀS 17H

P
or conta das intensas chuvas 
que atingiram o Estado do Rio 
de Janeiro na última semana, o 

Sindipetro-RJ encaminhou na segun-
da-feira (19) um ofício para o RH da 
Petrobrás solicitando que a empresa 
abone a frequência dos funcionários 
que tiveram problemas por conta de 
más condições climáticas que ocasio-
naram falta de energia elétrica, água 
e  serviços de telefonia e internet em 
suas respectivas residências.

 “Nesse sentido, solicitamos que orien-

tem à hierarquia realizar abonos ne-
cessários de dias, ou horas, mediante 
justificativa do empregado. Na nossa ex-
periência, na tentativa de reduzir a pos-
sibilidade de que seja dado um tratamen-
to desigual baseado na subjetividade de 
cada gerente/supervisor, sugerimos criar 
um código para o controle de frequên cia 
especifico (motivo de força maior) a ser 
avaliado de forma centralizada pelo RH. 
Que isso seja amplamente divulgado, 
talvez , dando um fim útil às frequentes 
cartas da hierarquia aos empregados” -  

diz o Ofício/Carta -  056/2018 enviado 
ao presidente da Petrobras e ao gerente 
executivo do RH.

Até o presente momento, temos a 
informação de que vários trabalhado-
res do Sistema Petrobrás, residentes 
em regiões afetadas pelas fortes chu-
vas no Rio de Janeiro, ainda contabili-
zam danos e tentam reorganizar suas 
vidas após lidarem com a triste rea-
lidade do atendimento deficiente de 
serviços públicos privatizados, como 
o de energia, em especifico empresas 

SINDICATO PEDE ABONO AOS ATINGIDOS PELA CHUVA

O 
Sindipetro-RJ realizará assem-
bleias com os trabalhadores 
de turno do Cenpes para deci-

dir sobre o recebimento da alimenta-
ção in natura ou o tíquete. As sessões 
ocorrerão de hoje, quarta-feira (21/2), 
até quinta-feira (01/3). Veja os locais e 
horários no site: sindipetro.org.br e não 
deixe de comparecer.

Não é de hoje que o pessoal de turno 
do Cenpes enfrenta dificuldades, seja 

pela histórica inconstância da quali-
dade da comida, seja pela retirada uni-
lateral da alimentação in natura, em 
janeiro/2018, ou pela perspectiva da 
retirada do tíquete dos que já o rece-
biam antes de janeiro.

Para tentar garantir o direito dos 
que optaram em assembleia em con-
tinuar recebendo alimentação in na-
tura, o Sindipetro-RJ entrou com ação 
judicial. A partir daí, a empresa decidiu 

retirar o tíquete de quem já o recebia e 
passou a fornecer quentinhas de bai-
xa qualidade para todos. Entendemos 
que a perda do padrão de qualidade é 
uma política deliberada de redução de 
custos, que acaba dividindo os traba-
lhadores e funcionando como coerção. 
Dentro desta polêmica, e conforme 
tradição democrática do Sindipetro-RJ, 
convocamos todos os trabalhadores de 
turno para avaliar a questão. 

ALIMENTAÇÃO NO CENPES: ASSEMBLEIAS COMEÇAM HOJE
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TRABALHADORES PROTESTAM CONTRA A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

G
reves, atos e protestos em todas 
as regiões do país marcaram o 
Dia Nacional de Lutas, 19 de fe-

vereiro. O Brasil mostrou nas ruas que 
não quer a Reforma da Previdência. 
Quem não foi às ruas participou pelas 
redes sociais. A hashtag #QueroMeA-
posentar ficou entre os assuntos mais 
comentados do twitter. Convocados por 
centrais sindicais e movimentos sociais 
os protestos reuniram milhares de tra-
balhadores e trabalhadoras de diversas 
categorias. Petroleiros, professores, me-
talúrgicos, bancários, químicos, servi-
dores públicos, foram algumas delas.

No Rio de Janeiro, além de denun-
ciarem que a proposta de reforma do 
governo Temer mantém privilégios de 
alguns e prejudica a maioria da popu-
lação brasileira, os manifestantes tam-
bém criticaram a intervenção militar 
que transfere para o governo federal a 
responsabilidade pela área de seguran-
ça do estado. As mobilizações no Rio 
de Janeiro foram encerradas com uma 
passeata da Candelária a Cinelândia, 
no início da noite. 

PELO BRASIL - Além do Rio, mobiliza-
ções aconteceram em estados como Rio 
Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Piauí, 
Paraná, São Paulo, Sergipe, Bahia, 
Rondônia, Rio Grande do Norte, Pará, 
Minas Gerais, Distrito Federal, Per-
nambuco e Santa Catarina. Na parte 
da manhã, o dia foi marcado por tran-
camentos de rodovias, fechamentos de 
agências bancárias, paralisação de ôni-

bus municipais e de fábricas. Durante 
a tarde e início da noite, as manifes-
tações reuniram milhares de pessoas, 
como em São Paulo, onde cerca de 20 
mil pessoas se concentraram em frente 
ao MASP. No Ceará, apenas na capital 
Fortaleza foram mais de 15 mil mani-
festantes contra a retirada de direitos 
na aposentadoria. Em Pernambuco, 
foram 5 mil. Os atos em Brasília (DF) e 
Belo Horizonte (MG) reuniram cerca de 
3 mil pessoas cada. 

Nove agências do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) foram ocu-
padas ou tiveram atos realizados em 
frente às sedes: Senador Pompeu (CE), 
Porto Alegre (RS), Criciúma (SC), Lages 
(SC), Delmiro Gouveia (AL), Andradina 
(SP), Natal (RN), Conceição do Coité (BA) 
e Paulo Afonso (BA). Protestos também 
ocorreram nos aeroportos Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, Congonhas, 
em São Paulo, Salgado Filho, em Porto 
Alegre, e JK, em Brasília.

Petroleiros de Duque de Caxias, tra-
balhadores da construção civil e meta-
lúrgicos realizaram uma atividade na 
Reduc, pela manhã. Também ocorreram 
atrasos e atos nas plataformas da Bacia 
de Campos (RJ), na Usina de Xisto, em 
São Mateus do Sul e no Terminal Para-
naguá, no Paraná, na Refinaria Abreu e 
Lima (PE). Em São Paulo houve paralisa-
ções pela manhã nos terminais de São 
Caetano do Sul, na Transpetro em Gua-
rulhos, e nas refinarias de Paulínia (Re-
plan) e de Capuava (Recap), em Mauá,  

Na Bahia as mobilizações foram 

em frente às garagens dos ônibus que 
transportam os trabalhadores da Pe-
trobrás, no Trevo da Resistência, que dá 
acesso à Refinaria Landulpho Alves, no 
Porto de Aratu, no Campo da Pólvora, 
na Transpetro e em Fazenda Bálsamo, 
na cidade de Esplanada. 

Bancários fecharam agências em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Florianópo-
lis, Teresina e Recife. Também teve para-
lisações no Banpará e Banco da Amazô-
nia, na região Norte. No Distrito Federal 
fizeram um ato no aeroporto de Brasí-
lia para recepcionar os parlamentares. 
Também houve manifestações no Rio de 
Janeiro, nas cidades de Angra dos Reis, 
Macaé e Teresópolis, e em São Paulo, em 
Osasco, Guarulhos, no ABC, e cidades do 
interior como Catanduva e Jundiaí.

Metalúrgicos do ABC paulista parali-
saram nas montadoras Mercedes-Benz, 
Scania, Volkswagen, Ford e Toyota, en-
tre outras empresas como a Otis, Grun-
dfos Brasil, Proxyon, ZF e Magna Cos-
dma International. Também pararam 
motoristas de Santo André, São Bernar-
do do Campo, Sorocaba e Guarulhos, 
além de manifestações da categoria nas 
garagens de Salvador e Feira de Santa-
na, na Bahia; Natal (RN) e Maceió (AL). 

Professores da rede pública, funcio-
nários dos Correios e urbanitários, assim 
como integrantes de movimentos Sem 
Terra e Sem Teto também realizaram di-
versas atividades durante todo o dia, em 
vários estados. Entre as estradas e rodo-
vias interditadas a BR-101 na altura de 
Casemiro de Abreu, no Rio de Janeiro. 

No Rio, ato repudiou também a 
intervenção federal no estado

Concentração na Candelária, antes da caminhada para a Cinelândia


